V. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Авариен ремонт на турбокомпресор тип VTR 254-11, производител
АВВ Group, от газов двигател Wartsila 16V25SG фабр. № 4147, в
ТЕЦ"Градска" към "Топлофикация - Враца" ЕАД”
ДО: “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА” ЕАД – гр. ВРАЦА, ул. “МАКСИМ ГОРКИ”№9
ОТ: ..................................................................................... – гр. ....................................................
адрес: гр............................................. п.к. ............................ ул. ..........................................No...… ;
тел.: ................................... ; моб.: .......................... факс: ......................., e-mail………………….
регистриран в Търговския регистър на ...........................................................................................
адрес за кореспонденция: .................................................................................................................,
Идентификационен № по ДДС ........................................, ЕИК ...................................................,
представлявано от: ............................................................................................................................
Разплащателна сметка:
банков код: ....................................; банкова сметка: .....................................................................;
банка: ........................................................................... – град............../клон/..............офис..........:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с
горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:
.
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Предлагаме да изпълним предмета на поръчката за ...................................................
лв. без ДДС с включени всички разходи съгласно Приложение №1
В Приложение №1 се описват всички дейности, като се остойностяват. Дейностите се
описват след дефектовка на съоръжението и подписване на дефектовъчен протокол между
страните.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване
на предлаганата цена от документацията по процедурата и са непроменяеми за срока на
договора. Те включват всички разходи за изпълнение на обекта на поръчката по приложената
техническа спецификация
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Предлагаме да изпълним поръчката за ………………………дни (максимум осем дни)
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлагаме плащането да се извършва по банков път до ……… дни след изпълнение и след
представяне на фактура, протокол за извършена работа и всички други съпътстващи
документи по изпълнения предмет на поръчката.
IV. ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след
датата определена за краен срок за предаване на офертите.
Прилагаме: Приложение №1
Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________
(име и Фамилия)

_____________________
(длъжност на управляващия дружеството на кандидата)
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Приложение №1

Количествено-стойностна сметка
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вид дейност

Обща стойност

Дата ______________ г.

Цена, лв. без ДДС

……………...лв. без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________
(име и Фамилия)

_____________________
(длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

Cenovo predlojenie_OP

Page 2 of 2

